قانون رقم ( )9لسنة 1122

بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة األمنية
أمير دولة قطر

نحن حمد بن خليفة آل ثاني

بعد االطالع على الدستور،

وعلى القرار األميري رقم ( )14لسنة  9002بالهيكل التنظيمي لو ازرة الداخلية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون اآلتي:

مادة()4

فييي تطبيييك أ كييام قييذا القييانون تكييون للكلمييات والعبييارات التالييية ،المعيياني
الموض ة قرين كل منها ،ما لم يقتض السياك معنى آخر:
الو ازرة  :و ازرة الداخلية.

الوزير :وزير الداخلية.

الجهة المختصة :الجهة التي ي ددقا الوزير.
كاميرات وأجهزة المراقبة  :كل جهاز معد لنقيل وتسيجيل الصيورة ،بهيدا مراقبية

ومال ظة ال الة األمنية.

التسجيالت :ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة.
المنشي ي ت :الدن ييادك والش ييقك الدندقي يية والمجمع ييات الس ييكنية والبن ييو والمص ييارا
وم الت الصرافة وم الت بيع الذقب والمجوقرات واألنديية الرياضيية والاقافيية

وم اركي ييز التسي ييوك والترفيي ييه والمستشي ييديات والعيي ييادات ،والمسي ييتودعات والمخي ييازن
الخاصية بيالمواد الامينية والميواد الخطيرة التيي ت ييددقا الجهية المختصية ،وريرقييا

ياء عليى اقتيراح
من المنش ت التي يصيدر بت دييدقا قيرار مين مجليس اليوزراء ،بن ق
الوزير.
مادة()9

يج ييب عل ييى م ييالكي المنشي ي ت والمس يياولين ع يين يدارته ييا ،تركي ييب ك يياميرات
وأجهزة المراقبية األمنيية وتشيهيلها عليى ميدار السياعة ،عليى أن يكيون لهيا ررفية
ت كم.

مادة()3

علييى المنش ي ت صيييانة كيياميرات وأجه يزة المراقبيية وت ييدياها ،بصييدة دورييية
ومسييتمرة ،لضييمان سيين أدااهييا ،واسييتم اررية مطابقتهييا للمواصييدات الدنييية التييي

ت دد بقرار من الوزير.

ويكون للجهة المختصة ،ال ك في دخول المنش ت ،بهيرض التدتييع عليى
الكياميرات وأجهيرة المراقبيية ،للت كيد ميين ميدى مطابقتهييا للمواصييدات الدنييية ومييدى

فاعليتها في ت قيك الهرض منها.

مادة()1
ت ييدد الجه يية المختص يية أم يياكن ونق يياط وض ييع وتركي ييب ك يياميرات وأجهي يزة

المراقبة وعددقا في المنش ت ،واألماكن العامة بالدولة.

وللجه يية المختص يية ،وفقي ياق لمقتض يييات المص ييل ة العام يية ،أن تل ييزم أيي ياق م يين

المنش ت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها ب جهزتها.
مادة()5

علييى المنش ي ت اةشييارة بلو يية واض ي ة ،يلييى أن المكييان مجهييز بكيياميرات
المراقبة.

مادة()6

يتع ييين عل ييى المنشي ي ت اال تد يياظ بالتس ييجيالت لم ييدة ماا يية وعشي يرين يومي ياق،

وعييدم يج يراء أي تعييديالت عليهييا ،وتسييليمها لييةدارة المختصيية فييور طلبهييا ،كمييا

يتعين عليها يعدام التسجيالت مباشرة بعد انتهاء تل المدة.
مادة()7

ُي ظيير نقييل أو تخيزين أو يرسييال أو نشيير أي ميين التسييجيالت ،يال بموافقيية
الجهة المختصة.
مادة()8
ُي ظيير تركيييب كيياميرات وأجه يزة المراقبيية األمنييية فييي رييرا النييوم ورييرا
العييالل الطبيعييي ودورات المييياي ورييرا تهيييير المالبييس واألميياكن المخصصيية
للنساء.
مادة()2

تُعتبيير التسييجيالت التييي تييتم بواسييطة كيياميرات وأجه يزة المراقبيية بالمنش ي ت،
جة في اةابات لدى جهات الت قيك والم اكمة ،ما لم يابت العكس.
مادة ()40

مع عدم اةخالل ب ي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بال بس
ميدة ال تجيياوز ايالو سيينوات وباله ارمية التييي ال تزييد علييى (  )500000خمسييين

ألييا

 ،أو بد ييدى قيياتين العقييوبتين ،كييل ميين خييالا أي ياق ميين أ كييام المييادتين

( )8( ، )7من قذا القانون.

وللم كمية ،ب سييب األ يوال ،أن ت كييم فضيالق عيين العقوبيية المقييررة ،بوقييا

ترخيص مزاولة النشاط لمدة ال تجاوز سنة أو بدلهااه.
مادة()44

مع عدم اةخالل ب ي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب بال بس
مدة ال تجاوز سنة وبالهرامة التي ال تزيد على ( )400000عشرة آالا

 ،أو

بد ييدى قيياتين العقييوبتين ،كييل ميين خييالا أ كييام الم يواد (/3( ،)9فق يرة أولييى)،

(/1فقرة اانية) )6( ،)5( ،من قذا القانون.
وللم كميية ،ب سييب األ يوال أن ت كييم فض يالق عيين العقوبيية المقييررة بوقييا

ترخيص مزاولة النشاط لمدة ال تجاوز سنة أو بدلهااه.
مادة()49

يعاقي ييب المسي يياول عي يين اةدارة الدعليي يية للشي ييخص المعني ييوي بي ييذات العقوبي يية

المنص ييوص عليه ييا ف ييي الم ييادتين الس ييابقتين يذا اب ييت علم ييه بالمخالد يية ،أو ك ييان
يخالله بالواجبات التي تدرضها عليه تل اةدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون الشخص المعنوي مساوالق بالتضامن عن الوفاء بما ي كم علييه مين

ررمييات وتعويضييات ،يذا كانييت المخالديية قييد ارتكبييت ميين أ ييد العيياملين باسييمه
ا
ولصال ه.
مادة()43

على المنش ت القاامة في تاريخ العمل بهيذا القيانون ،توفييك أوضياعها بميا
يتدك وأ كامه ،خالل سنة من تاريخ العمل به.
مادة()41

عل ييى جمي ييع الجه ييات المختص يية ،ك ييل فيم ييا يخص ييه ،تندي ييذ ق ييذا الق ييانون.
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
صدر في الديوان األميري بتاريخ4139/6/45 :قي
الموافك9044/5/48 :م

أمير دولة قطر

